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Sarkad XXI. századi Megújításáért  
Helyi Akció Csoport 

5720  Sarkad, Kossuth u. 27. 
             

 

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2018. január 12-én (péntek) 12.00 órai kezdettel a Sarkadi Polgármesteri Hivatal 22-

es tanácskozó termében megtartott Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció 

Csoport taggyűlésén. 

 

Jelen vannak:  dr. Mokán István Sarkad Város Önkormányzata 

 dr. Sipos Lajos Mihály Békés-Bihar Kist. Fejl. Egyesület 

 Nagy Zoltán K.E.S. 2005 Körny.,Egészség., Sp. Egyesület 

                                    Sárközi Sándor Sarkadi Ipartestület 

                                    Dr. Szabó Zoltán Gyula Pelikán Vadásztársaság Sarkad 

                                    Sándor Károly Sarkadi Vállalkozók Egyesülete 66. 

                                    Nagy István                Nagyablak Kft. 

                                    Rácz Szilárd Zsolt Sarkadi Roma Nemz. Önkormányzat 

                                    Táth János Sarkadi Román Nemz. Önkormányzat 

                                    Bubori Báta Unit C&C Kft. 

                                    Sarkadi Kálmánné egyéni vállalkozó 

 

                                    dr. Pintér Magdolna  

                                     

 

dr. Mokán István elnök: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az Akció Csoport 11 

fő jelenlétében határozatképes, az ülést megnyitja.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy István kéri fel. 

Nevezett a megbízatást vállalja. 

 

A Helyi Akció Csoport 10 igen szavazattal, az érintett tartózkodása mellett az alábbi 

határozatot hozza:  

 

1/2018. (I.12.) HACS határozat: 

 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Nagy István bízza meg a 

jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    dr. Mokán István elnök 

 

dr. Mokán István elnök: ismerteti a meghívóban rögzített napirendet, majd javasolja annak 

elfogadását. 
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A Helyi Akció Csoport 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

2/2018. (I.12.) HACS határozat: 

 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport az alábbi napirendet elfogadja: 

 
Napirend: 

 

1./„Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt - TOP-

7.1.1-16-2017-00087 azonosító szám – megvalósítására” vonatkozóan a szükséges 

döntések meghozatala 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

 

2./ Egyéb bejelentések 

 

 

Határozat folyószáma: 3. 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

  

Tárgy: „Konzorciumi együttműködési 

megállapodás támogatásban részesített 

projekt - TOP-7.1.1-16-2017-00087 

azonosító szám – megvalósítására” 

vonatkozóan a szükséges döntések 

meghozatala 

 

dr. Mokán István elnök: a meghívóban már szerepel, hogy támogatásban részesített 

projektről van szó. Karácsonyt követően érkezett meg az értesítés a döntésről, miszerint 

egységesen a TOP-7.1.1-16-2017-00087 azonosító számú pályázatokat országosan 50 % -os 

mértékben tudják támogatni a rendelkezésre álló források mentén, így lehetőség lesz egy 250 

M Ft-os projekt végrehajtására. Helyet kapnak kulcsprojektek (infrastrukturális projektek), 

melyeket a pályázatba be is építettek. illetve adódik rengeteg lehetőség a civil szervezeti 

elképzelések megvalósítására is.    

Jelenleg a folyamat legelején tartanak, így egy konzorciumi megállapodást szükséges 

elfogadniuk és ki kell jelölni a munkaszervezetet. A jövőben számos ülés kerül megtartásra, 

hiszen pályázatokat kell majd megfogalmazni, kiírni, továbbá bírálatokat, döntéseket kell 

majd hozniuk. 

 Az értesítés és a támogatási szerződés kötelezővé tesz bizonyos feladatokat, melyek 

teljesítését követően fognak sorra kerülni azok a penzumok, döntések, amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy ténylegesen akár az önkormányzat, civil vagy gazdasági szervezetek 

forrásokhoz jussanak. 

A határozati javaslat arról szól, hogy a HACS tagjai a határozat mellékletét képező 

tartalommal konzorciumi megállapodást kötnek. A további bekezdések arról szólnak, hogy  a 

konzorcium képviseletére Sarkad Város Önkormányzatának polgármesterét hatalmaznák fel, 

míg a HACS vezetőség tagjait, illetve a munkaszervezetet jelölnék ki, melyen keresztül 

folyna a munka, valamint támogatási összegek lehívása is.   

 

 dr. Pintér Magdolna: a konzorciumi megállapodás tervezet megküldésre került a Magyar 

Államkincstárnak, aki szakmailag véleményezte azt. A megállapodás aláírására szükség van, 

mivel 2018.január 15-e az egyeztetési határidő, valamint a dokumentum feltöltése szükséges 

az EPTK rendszerbe. 
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A 37,5 M forint vonatkozásában a szerződéskötésre a Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő 

Egyesülettel kerül sor a Magyar Államkincstár részéről, mivel a munkaszervezeti feladatokat 

ez az egyesület látja el.     

 

dr. Mokán István elnök: a projekt kettő részre oszlik. A 37,5 M forint a munkaszervezetre és 

egyéb adminisztratív dologra áll rendelkezésre, míg 212,5 M Ft fordítható az infrastrukturális 

jellegű tevékenységekre, beleértve a civileknek juttatott támogatásokat is.  

A munkaszervezet összetétele a következő: mivel a Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő 

Egyesületen keresztül folyik a munka, így annak a két kollégája Kölüs Ágnes és Juhász Imre 

kerülne bevonásra, illetve dr. Pintér Magdolna jegyző, továbbá külső szakértőként Rab 

Zoltán, aki a teljes pályázatot előkészítette. A munkaszervezet összetétele, tapasztalatukat, 

egyéb munkavégzésüket is tekintve garancia arra, hogy a HACS-nak csak a döntéseket kell 

meghoznia, mind a pályázatok kiírása, mind az elbírálások kapcsán. 

 

dr. Sipos Lajos: voksa természetesen a megalakulás mellett fog szólni, viszont azt szeretné 

megkérdezni – ami eddig nem derült ki a számára – a projektötletek megvalósítására szánt 

összeg 50 %-os csökkenése, mennyiben veszélyeztetheti az eredetileg eltervezett projektek 

megvalósítását?  

 

dr. Mokán István elnök: nem veszélyezteti, hiszen volt 2 db infrastrukturális kulcsprojekt, 

amit csökkentett tartalommal meg tudnak valósítani, tekintettel arra, hogy ezekhez a 

projektekhez terveket nem kellett benyújtani annak idején, ezért ez problémát nem jelent. 

Mind a természetjáró közösségi házat, mind a Béke sétány rekonstrukcióját meg fogják tudni 

valósítani és több tízmillió forintos nagyságrendű összeg marad a civil szervezeti ERFA 

fejlesztésekre, gazdasági szereplők ERFA fejlesztésére, sportfejlesztésre, kulturális 

programokra, egészségmegőrzési programokra, lakossági és gazdasági szereplők 

kompetenciafejlesztésére, valamint egy minimális forrás az élhető város SMART city 

koncepció létrehozására is, mely a jövőben későbbi pályázatokat tudna megalapozni. 

A 212,5 M Ft-ból körülbelül 100 M Ft fog elmenni a két kulcsprojekt megvalósítására, a 

fennmaradó 112 M Ft marad az egyéb dolgokra.  

 

A Helyi Akció Csoport 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

3/2018. (I.12.) SRNÖ határozat: 

 

Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösség Helyi Akciócsoport tagjai – Sarkad Város 

Önkormányzata, Unit C&C Ipari és Kereskedelmi Kft., Sarkadi Ipartestület, K.E.S. 2005 

Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület Pelikán Vadásztársaság Sarkad, Sarkadi 

Vállalkozó Egyesülete 66. Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Sarkadi Román 

Nemzetiségi Önkormányzat, Nagyablak Gyártó és Forgalmazó Kft., Békés-Bihar Kistérség 

Fejlesztő Egyesület, Sarkadi Kálmánné EV. - a határozat mellékletét képező tartalommal 

konzorciumi együttműködési megállapodást köt Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi 

Közösség Fejlesztési Stratégiája RELOAD” címmel Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 

megvalósítása érdekében a  TOP-7.1.1-16-2017-00087 azonosító számú pályázathoz 

kapcsolódóan. 

 

Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösség Helyi Akciócsoport a konzorcium 

vezetőjeként Sarkad Város Önkormányzatát (5720. Sarkad, Kossuth u. 27.) jelöli ki, az 

Akciócsoport és a konzorcium képviseletére Sarkad Város Önkormányzatának polgármestere, 

dr. Mokán István jogosult. 
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Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösség Helyi Akciócsoport a vezetőség tagjait az 

alábbiak szerint jelöli ki: 

dr. Mokán István polgármester Sarkad Város Önkormányzata - elnök 

dr. Sipos Lajos elnök Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület – elnökségi tag 

Nagy István ügyvezető Nagyablak Gyártó és Forgalmazó Kft. – elnökségi tag 

 

Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösség Helyi Akciócsoport munkaszervezeteként 

a Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesületet (5720. Sarkad, Kossuth u. 22) jelöli ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Mokán István elnök 

 

 

 

Tárgy: Egyéb bejelentések 

 

 

Kérdés, észrevétel, kiegészítés nem lévén az ülést az elnök 12.20 perckor berekeszti.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Mokán István s.k.         Nagy István s.k. 

     elnök     jegyzőkönyv hitelesítő 


